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про у ча ва ња Ње го ше вог је зи ка и сти ла, ко ји ма 
су ка сни је ви ше ишли исто ри ча ри књи жев но сти 
не го исто ри ча ри је зи ка. 

2. ре ше та ров те о риЈ ско-ме то до ло шки оквир 
при ре ђи ва ња. Као је дан од пи о ни ра ње го шо ло-
ги је, а у вре ме ка да тек сто ло ги ја још ни је би ла 
раз ви је на као на у ка, Ре ше тар је мо рао ства ра ти 
те о риј ско-ме то до ло шки оквир за ис тра жи ва ње и 
при ре ђи ва ње Ње го ше вог тек ста, као и за фор мат 
и са др жај ко мен та ра уз текст, исто вре ме но ис-
пра вља ју ћи гре шке сво јих прет ход ни ка, нпр. при 
тран скри бо ва њу гра фе ме „јат“ и сл. Ре ше та ру је 
би ло ве о ма ста ло до тач но сти Ње го ше во га штам-
па ног тек ста, те је сма трао да је при мар на ду жност 
при ре ђи ва ча да ис пра ти све фа зе об ја вљи ва ња, 
све до ко рек ту ре та ба ка при пре мље них за штам-
пу. На жа лост, на ме ре су се и у то вре ме по не кад 
ра зи ла зи ле са ре а ли за ци јом, па о чу ве ном „др жав-
ном“ тј. „го лом“ из да њу Гор ског ви јен ца из 1926. 
го ди не Ре ше тар пи ше: „То ка жем за то што у Држ. 
из да њу има на жа лост по до ста штам пар ских и ко-
рек тор ских ‘ис пра ва ка’ што су упра во по гре шке, 
на и ме сво је вољ на од сту па ња од мо је га, па сто га 
и ори ги нал но га тек ста. Мо рам на и ме из ја ви ти 
да сам ја за Д са мо дао го ли текст, она кав ка кав 
сам ми слио да тре ба да бу де, а ина че ја са са мим 
из да њем ни сам имао ни ка ква по сла, а на ро чи то 
ни сам ви дио ни јед не ко рек ту ре ни јед ног та ба ка!“.8

1. ре цеп ци Ја ре ше та ре вих на уч них по Гле да 
на ње Го шев Је зик. Не сум њи ве су за слу ге Ми ла-
на Ре ше та ра за за сни ва ње и раз вој ње го шо ло ги је. 
У де сет из да ња Гор ског ви јен ца,1 као и у дру гим 
на уч ним ра до ви ма ма њег оби ма, он је до 1940. 
по ста вио ста бил не осно ве за да ља про у ча ва ња 
и ту ма че ња Ње го ше вих де ла, те је зи ка и сти ла у 
њи ма. Не ма по то њег ту ма ча Ње го ше вог књи жев-
ног де ла ко ји ни је ци ти рао Ре ше та ра, а не рет ко и 
по ле ми сао са њи ме. Го то во као оп ште ме сто мо же 
се при хва ти ти суд Алек сан дра Мла де но ви ћа да 
је Ре ше тар „наш по зна ти ње го шо лог“.2 

Са мо са свим из у зет но, баш као из у зе так ко ји 
по твр ђу је пра ви ло, Ре ше та ре во име се пре ска ка ло 
при на бра ја њу нај зна чај ни јих ње го шо ло га: „За то 
је нај бо ље да по ме не мо са мо име на не ких ауто ра 
ко ји су по нај ви ше пи са ли о је зи ку ‘Гор ског ви јен ца’. 
То су, при је све га, Ми ха и ло Сте ва но вић, Ра до сав 
Бо шко вић и Алек сан дар Мла де но вић, а при је њих 
Да ни ло Ву шо вић“.3 Да Дра го Ћу пић ни је био у пра-
ву при ова квој се лек ци ји, нај бо ље све до чи упра во 
увид у сту ди је ауто ра на ко је се по зи вао, јер се и 
при њи хо вом нај по вр шни јем чи та њу уви ђа ко ли ко 
су па жње по све ћи ва ли Ре ше та ре вим су до ви ма.

Пре Ре ше та ре вих ис тра жи ва ња би ло је за-
и ста ма ло ли те ра ту ре о Ње го шу, а на та да рет-
ка ре ле вант на де ла пра ви пи о нир ње го шо ло ги је 
ука зао је у пред го во ру сво га ка нон ског из да ња 
Гор ског ви јен ца.4 С  пу но раз ло га је Ми ха и ло 
Сте ва но вић под се ћао на дав но вре ме ка да су се 
пре да ва чи мо ра ли у на ста ви ко ри сти ти „је ди ним 
успе шним и вр ло успе лим ко мен та ром Ми ла на 
Ре ше та ра“.5 У ре цеп ци ји Ре ше та ра као ње го шо-
ло га, чи ни нам се, за по ста вљен је зна чај на ве-
де но га пред го во ра, а ак це нат је по пра ви лу ста-
вљан на ње го ве ко мен та ре Ње го ше вих сти хо ва 
у Гор ском ви јен цу, као и на ње го ве тек сто ло шке 
по ступ ке. Та ко је и Сте ва но вић ука зи вао на то 
да је Ре ше тар „пр ви зна чај ни и је дан од нај зна-
чај ни јих ко мен та то ра Гор ског ви јен ца“.6 Кра јем 
XX ве ка, Рад ми ло Ма ро је вић је ме та фо рич но 
кон ста то вао ка ко је сун це на у ке о Ње го шу „у 
Ре ше та ре во ври је ме, окру гло пе де сет го ди на, 
стал но про си ја ва ло кроз обла ке и из ма гли цу“.7 

На да мо се да ће овај при лог по ка за ти да је на-
ве де ни пред го вор, као и дру ги Ре ше та ре ви ра до ви 
о Ње го шу, ука зао и на не ке дру ге бит не прав це 

Александар Милановић

МИЛАН РЕШЕТАР КАО ТУМАЧ И ПРИРЕЂИВАЧ 
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1 Ми лан Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша, Гор ски ви је нац вла ди ке цр но гор ског Пе тра Пе тро ви ћа 
Ње го ша, Др жав на штам па ри ја (де се то из да ње с уво дом и 
ко мен та ром Ми ла на Ре ше та ра), Бе о град 1940, LXIII.

2 Алек сан дар Мла де но вић, При ло зи о Ње го шу, Ва ље во, 
Ва љев ска штам па ри ја, 1996, 150.

3 Дра го Ћу пић, Лин гви стич ки огле ди о Ву ку и Ње го шу, 
Бе о град, На уч на књи га, 1988, 161.

4 М. Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, 
XLII–XLIII.

5 Ми ха и ло Сте ва но вић, О је зи ку Гор ског ви јен ца, Бе о-
град, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти – На уч на књи га, 
1990, 3.

6 М. Сте ва но вић, О је зи ку Гор ског ви јен ца, 8.
7 Рад ми ло Ма ро је вић, Гор ски ви је нац: из вор но чи та ње, 

Ње го шев гла сник, књи га 1, Ник шић – Бе о град, Цен тар за ин-
фор ма тив ну дје лат ност – Уни рекс, 1999, 161.

8 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, Ју-
жно сло вен ски фи ло лог XV (1936), 217–218. У ко мен та ри ма 
Ре ше тар ко ри сти сле де ће скра ће ни це: Д за Др жав но из да ње, 
В за Ву шо ви ће во из да ње и Ј за из да ње бра ће Јо ва но вић.
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„Ово се де се то, а си гур но и по сљед ње мо је 
из да ње Гор ско га Ви јен ца вр ло сла бо раз ли ку је 
од де ве то га, јер ни ти сам ја мо гао да мно го ми-
је њам у глав ним тач ка ма уво да ни ти у тек сту и 
ко мен та ру, а ни је ми ни са стра не при го ва ра но 
ни свје то ва но да тре ба што ми је ња ти. Је ди ни је, 
ко ли ко ја знам, са да већ по кој ни Љу ба Сто ја но-
вић ре као не ко ли ко ри је чи о де ве том из да њу у 
це тињ ским За пи си ма год. III (1928), 305–306, 
нај ви ше за то да ми при ја тељ ски ‘за пре ти’ да ће 
‘не ко дру ги’, ако ја не хтјед нем, из да ти Гор ски 
Ви је нац с ко мен та ром ка кав је он ми слио да је 
по тре бит, то јест у ко је му ће се за сва ки стих 
на ве сти ко ли ко је за њ да ва но ра зних ту ма че ња. 
На то сам му ја при ват но од го во рио да ћу ја ра до 
при ре ди ти из да ње ка кво он же ли, ако ми он на ђе 
из да ва ча за из да ње с та ко огром ним ко мен та ром. 
Али Сто ја но вић из да ва ча на шао ни је, па та ко и 
ово га пу та Гор ски Ви је нац из ла зи без ‘пот пу ног’ 
Сто ја но ви ће ва ко мен та ра, а и већ от при је с дру ге 
стра не жељ ко ва но из да ње с ‘пје снич ким’ ко мен-
та ром ни је се још по ја ви ло – као да је за да ћа ко-
мен та то ра да о пје сми пје сму пје ва а не да што 
је мо гу ће ја сни је, па ма кар кат кад и ‘про за ич ки’, 
про ту ма чи што је баш сам пје сник хтио да ре че 
он дје гдје то ни је до ста ја сно ка зао“.15 

2.2.1. ор то Граф ске и ин тер пунк циЈ ске ин тер-
вен ци Је. Са свим је при род но то што је Ре ше тар, 
ли шен ја сних тек сто ло шких кри те ри ју ма у пр вој 
по ло ви ни XX ве ка, вр шио ор то граф ске и ин тер-
пунк циј ске ин тер вен ци је у Ње го ше вом тек сту у 
на ме ри да Ње го ше во де ло при бли жи са вре ме ном 
чи та о цу.16 О (не)оправ да но сти и (не)тач но сти 
Ре ше та ро вих ин тер вен ци ја у Ње го ше вом тек сту 
пи са ло се мно го, та ко да је го то во сва ка ре ги стро-
ва на и про ко мен та ри са на.17 

И о ово ме при ре ђи вач ком по ступ ку Ре ше тар 
оста вља оп ши ран ко мен тар, скре ћу ћи па жњу чи-
та о ци ма да су пот пу ну тач ност про це са оме та ли 

2.1. аутен тич ност штам па ноГ тек ста. На 
осно ву Ре ше та ро вих ко мен та ра о на ве де ном 
из да њу ко је ни је – пре ма соп стве ним ре чи ма – 
„ни уде сио ни пре гле дао“, ви дљи во је би ло „ње-
го во из ве сно не за до вољ ство из да њем Ње го ше-
вих де ла, а ме ђу њи ма и Гор ског ви јен ца 1926. 
го ди не“.9 Мно ги де та љи по ка зу ју Ре ше та ре ву 
по све ће ност пи та њу аутен тич но сти при ре ђе ног 
штам па ног тек ста у од но су на ауто граф: „У по-
чет ку од В има фак си мил пр вих 30 сти хо ва по 
ауто гра фу Шће па на Ма ло га. Ја ни сам знао, 
а ми слим да вр ло мно ги ни су зна ли да има и 
тај Ње го шев ауто граф“.10 Сле де ћи ову основ ну 
при ре ђи вач ку за ми сао, у ис тра жи ва њу Сво бо
ди ја де по шао је Ре ше тар од ру ко пи сног тек-
ста, а не од Не на до ви ће вог при ре ђе ног из да ња, 
ис пра вља ју ћи при то ме гре шке у штам па ном 
тек сту:11 „И за Сво бо ди ја ду мо же до не кле би-
ти го во ра у ауто гра фу, јер се у пе тро град ској 
Јав ној би бли о те ци чу ва њен ру ко пис што га је 
сам Вла ди ка пре гле дао и ис пра вљао“.12 И сам 
Ре ше тар чи нио је, ме ђу тим, при при ре ђи ва њу 
пре ма ауто гра фу гре шке, ко је је ка сни је уви део 
и ис пра вио Ву шо вић.13 

2.2. тек сто ло шке ин тер вен ци Је. Иако тек сто-
ло шки ак си о ми у ср би сти ци још ни су би ли уста-
но вље ни, Ре ше тар се тру дио да про на ђе пра ву 
ме ру у оби му и са др жа ју ко мен та ра, све стан да 
се та квим на по ри ма при ре ђи ва ча мо гу упу ти ти 
и иро нич ни ко мен та ри. Њих је лу цид но пред-
у пре дио ду хо ви тим име но ва њем, ука зу ју ћи на 
су шти ну при ре ђи ва че вих на по ра:

„А и ово мо је фи ло ло шко цје пи дла че ње не ће 
би ти на од мет, јер сва ки, па и нај ма њи труд по-
све ћен из у ча ва њу дје ла на ше га ве ли ко га пје сни ка 
има сво ју ври јед ност, а мо жда ће мо ћи да бу де од 
ко ри сти оно му ко ји ће, на дај мо се, ско ро при ре-
ђи ва ти че твр то из да ње свих Ње го ше вих дје ла“.14 

Оста вља ју ћи сво је ка нон ско из да ње Ње го-
ше вог Гор ског ви јен ца, Ре ше тар де мон стри ра 
на уч но по ште ње и пред на уч ну јав ност из но си 
кри ти ке ко је је до био за прет ход ни при ре ђи-
вач ки по сао. У ду жем ци та ту ко ји сле ди у тек-
сту, Ре ше тар ука зу је и на дру ге аспек те при-
ре ђи вач ког по сла: уви ђа ње не ис пла тљи во сти 
пре о бим них при ре ђи ва че вих ру ко пи са, тј. ма-
те ри јал не по те шко ће ко је би они ство ри ли из-
да ва чу спрем ном на ри зик, али и на су штин ску 
при ро ду и функ ци ју („за да ћу“) ко мен та ра. Ово 
дру го по сред но све до чи и о та да шњој ре цеп ци ји 
по сто је ћих при ре ђе них из да ња Ње го ше вих де-
ла и по гре шној ви зу ри кри ти ча ра, ко ји су при-
ре ђи вач ки по сао, и ко мен та ре као ње го ву срж, 
до жи вља ва ли ви ше као есе ји стич ки, а ма ње као 
на уч ни за да так:

9 А. Мла де но вић, При ло зи о Ње го шу, 147–148.
10 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 227.
11 Да ни ло Ву шо вић, О Ње го ше вом је зи ку, Под го ри ца – 

Ник шић, Ок то их – Цен тар за кул ту ру Ник шић, 2004, 32–33.
12 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 229.
13 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 33–34.
14 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 232.
15 М. Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње

го ша, XLIII.
16 Чи не то и да нас мно ги при ре ђи ва чи, не оста вља ју ћи, 

на жа лост, нај че шће ни ка кво га тра га о сво јим ин тер вен ци ја-
ма, осим шту ре ин фор ма ци је да су гра фиј ски и ор то граф ски 
ме ња ли тј. при ла го ђа ва ли ори ги нал ни текст, нај че шће да те 
у по го во ру или на по ме ни при ре ђи ва ча.

17 Алек сан дар Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је 
и члан ци, Књи жев не но ви не, Бе о град 1989, 211; М. Сте ва но-
вић, нав. де ло, 20, 21, 193; Р. Ма ро је вић, нав. де ло, 106, 175; 
Д. Ву шо вић, нав. де ло, 217 итд.
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пи са ња. Он од ба цу је од го ва ра ју ћи фо не ти зам 
ових сла ве ни за ма, те их пре ба цу је у ије кав ску 
фор му:

„Ка ко се ти ‘екав ски’ об ли ци у Ње го ша на ла зе 
по нај ви ше у ду гим сло го ви ма по сли је су гла сни ка 
р и л, то ја ми слим – уко ли ко их ни су уни је ли 
екав ци из да ва чи не ких Ње го ше вих пје са ма – да 
су они књи шко га по ри је кла, то јест да је Ње гош 
та ко пи сао пре ма ру ском и ру ско сла вен ском, гдје 
че сто реле сто ји мје сто рѣ-лѣ, али да он ни ти је 
сам из го ва рао, ни ти тра жио да ње го ви чи та о ци 
из го ва ра ју те ри је чи екав ски. Ја сам их за то сву да 
окре тао на је кав ски из го вор пи шу ћи ’је или је“.25 

2.2.3. ак цен то ва ње. Сти ца јем ра зу мљи вих 
окол но сти, за са вре ме не ње го шо ло ге сва ка ко је 
нај и за зов ни је пи та ње ак цен то ва ња Ње го ше вог 
тек ста, бу ду ћи да се у то ме по ступ ку пр вен-
стве но мо ра ју укр шта ти не до вољ но ис тра же ни 
ди ја хро ниј ски ди ја лек то ло шки па ра ме три са 
син хро ниј ски ма, а по том и ис тра жи ти – го то-
во без ика квих ма те ри јал них до ка за – сло же ни 
про бле ми ак це на та сла ве ни за ма, сме ште них при 
то ме у кон текст сти ха. У по је ди ним, ре ђим, си ту-
а ци ја ма Ре ше тар је ме сто ко мен та ра од ре ђе ног 
сти ха чи та о цу ну дио са мо ње гов ак цен то ва ни 
за пис. Ка да се та кви Ре ше та ро ви при ме ри ана-
ли зи ра ју, ви ди се да у Ње го ше вим сти хо ви ма 
че сто има мо хо мо гра фе, чи ји сми сао за пра во 
за ви си од нео бе ле же ног ак цен та. Не чу ди сто га 
ни што је ре а го ва ња на ра чун ово га Ре ше та ро вог 
не за хвал ног по сла, тј. ак цен то ва ња Ње го ше вих 
при ме ра, би ло ре ла тив но ма ло у од но су на дру ге 
кри тич ке ко мен та ре.26

2.2.4. тран скрип ци Ја. Већ је ука за но на ис-
прав ност Ре ше та ро вих тран скрип циј ских ре ше-
ња у ве зи са гра фе мом <ѣ>.27 По хва ле на ра чун 
по је ди них Ре ше та ро вих тран скрип ци ја из нео 
је и Алек сан дар Мла де но вић, као у при ме ру 

раз ли чи ти фак то ри: а) не до след ност Ње го ше ве 
гра фи је и ор то гра фи је; б) ви ше знач ност по је ди-
них Ње го ше вих ре че ни ца; в) Ње го ше ва не пот пу-
на гра фиј ска ево лу ци ја од сла ве но срп ске („пред-
ву ков ске“) ка Ву ко вој ћи ри ли ци:18

„Текст се да кле у Д и В мо ра уоп ће сла га ти, 
јер В-ћ ни је тре бао Д да зна ка ко се мо ра про-
во ди ти мо дер на ор то гра фи ја и ин тер пунк ци ја, 
као што ни ја за то ни сам тре бао Ј. Али у де та љу 
мо же че сто би ти, и има, и у јед ном и у дру гом 
де лу не су гла си ца, јед но сто га што је Вла ди чи-
на ор то гра фи ја ин кон зе квент на, а дру го, што се 
не ка ри јеч или ре че ни ца мо же на раз не на чи не 
схва ти ти. Не мо гу, на рав ски, ов дје о то ме на ду го 
го во ри ти, али је до бро по зна то да за тач но пре-
пи си ва ње Вла ди чи на ори ги нал на тек ста нај ви ше 
то сме та што он јест по при мио Ву ко во ћ и ђ, али 
ни је ње го вих ј, љ и њ, па се је по ма гао ка ко је бо-
ље знао и умио (а фи ло лог ни је био ни ка кав!), и 
та ко оте жа вао на ма чи та ње“.19 

Ре ше тар ни је про пу стио да ука же и на раз ли-
ке из ме ђу Ње го ше вог мор фо но ло шког и Ву ко вог 
фо но ло шког (фо нет ског) ор то граф ског про се деа, 
а по себ но је ис та као и при ме ре у ко ји ма се про-
блем са чи сто ор то граф ског пре но си и на ор то-
еп ски план, уви ђа ју ћи ди ја ле кат ске спе ци фич-
но сти Ње го ше вог је зи ка, али и ње го ву те жњу ка 
над ди ја ле кат ском из ра зу:

„Ор то еп ско је пи та ње и ка ко се има ју пре-
пи си ва ти ри је чи сло же не са пре фик си ма без, 
из и раз кад за пре фик сом иде па ла тал ни су-
гла сник. Ње гош по пра ви лу оста вља си би лант 
без про мје не. И ја сам их ре дов но та ко оста вљао, 
н. пр. у В из њи ха ше посв. 3, раз љу ти В 188, бес
че сти ја 2344“.20 

Ре ше та ро ве ин тер пунк циј ске и ор то граф-
ске ин тер вен ци је на и ла зи ле су на раз ли чи те 
ко мен та ре. Да нас је углав ном оп ште при хва ћен 
Мла де но ви ћев став о из ме на ма Ње го ше ве ин-
тер пунк ци је: „М. Ре ше тар је у пра ву ка да сма тра, 
су прот ста вља ју ћи се ми шље њу М. Ше ви ћа, да се 
мо ра ин тер ве ни са ти у Ње го ше вој ин тер пунк ци ји 
при ли ком из да ва ња ње го вих де ла“.21 Уоста лом, 
сва зна чај на са гле да ва ња Ре ше та ро вог при ре ђи-
ва ња Ње го ше вих де ла освр ћу се на ор то граф ске 
ин тер вен ци је ве за не за са ста вље но и ра ста вље но 
пи са ње ре чи,22 пи са ње апо стро фа,23 ма лог и ве-
ли ког сло ва24 и сл. 

2.2.2. из Го вор Ја та. По себ но је, и да нас, де-
ли кат но пи та ње Ње го ше вих ека ви за ма. Не од-
ба цу ју ћи ни прет по став ку да су у пи та њу на-
кнад не ин тер вен ци је при ре ђи ва ча, Ре ше тар у 
Ње го ше вим ду гим сло го ви ма /ре/ и /ле/ на ме сту 
при мар ног /rě/ и /lě/ ви ди пре све га ор то граф ске 
сла ве ни зме, тј. ути цај ру ског и ру ско сло вен ског 

18 „Ма ло се зна да је Ње гош са мо пје сму Ср бин Ср би ма 
на ча сти за хва љу је, ко ју је из дао г. 1834 на Це ти њу, на штам-
пао са свим Ву ко вом гра фи ком и ор то гра фи јом, да кле и са 
јљњ, а са мо му се ни је да ло да про ми је ни б на п у срб ски“ 
(М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 228).

19 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 
218–219.

20 Исто, 222.
21 А. Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 114.
22 Р. Ма ро је вић, нав. де ло, 49; Д. Ву шо вић, нав. де ло, 

225, 228.
23 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 189.
24 А. Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 233.
25 М. Ре ше тар, „Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла“, 219.
26 Уп. Р. Ма ро је вић, нав. де ло, 170; Д. Ву шо вић, нав. де

ло, 226.
27 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 33. Исти аутор ука зу је и на 

дру га Ре ше та ро ва тран скрип циј ска ре ше ња (нпр. на стр. 27, 
фу сно та 4, и сл.).
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за Ре ше та ро ва, а не за Сто ја но ви ће ва ре ше ња у 
об ја шња ва њу по је ди них сти хо ва.37 Сто ја но ви ће-
ве су ге сти је Ре ше тар је усва јао та мо где је их је 
сма трао уме сним, као у при ме ру зна че ња ве зни-
ка е38 и сл. Ве ли ки ре спект Ре ше тар је по ка зао и 
пре ма кри ти ка ма Све ти сла ва Ву ло ви ћа, чи ја је 
по је ди на дру га чи ја ми шље ња та ко ђе при хва тао 
при сво јим из ме на ма ко мен та ра.39

Ва ља на гла си ти ка ко су не ка Ре ше та ро ва ту-
ма че ња Ње го ше вих сти хо ва при хва ти ли без из у-
зет но сви по зни ји ту ма чи.40 Екс пли цит не по хва ле 
на тач ност Ре ше та ро вих ко мен та ра на ро чи то су 
ви дљи ве код Сте ва но ви ћа, ко ји не рет ко њи ма 
да је пред ност у од но су на ко мен та ре Ре ше та ро-
вих кри ти ча ра,41 до ду ше не без из у зет ка.42 У исто 
вре ме, Сте ва но вић осу ђу је и по је ди не ко мен та ре 
Ре ше та ро вих опо не на та, „у ко ји ма је би ло и од-
во ђе ња на по гре шан пут“.43 

Из ве сни Ре ше та ро ви ар гу мен ти од ба ци ва ни 
су кроз но ве син так сич ко-се ман тич ке ана ли зе 
не ких кон струк ци ја, са гле да них у ре че нич ном 
кон тек сту сти ха, на при мер: „Ре ше та ре во ту ма че-
ње, ко је Сте ва но вић ни је успио да ре ха би ли ту је, 
од ба цу је мо из се ман тич ких раз ло га – не мо же 
се при род ним сма тра ти кон струк ци ја у ко јој се 
не чи ји сно ви на не ко га зби ја ју, гла гол зби ти/
зби ја ти не ма та кве се ман тич ко-кон тек сту ал не 
усло ве упо тре бе“.44 За са мо га Сте ва но ви ћа, пак, 
још ра ни је ди ску та бил но је би ло зна че ње ко је 
Ре ше тар од ре ђу је гла гол ској име ни ци пле те ње45, 
син таг ми тај ни бе смрт ник46 и сл. 

3.1. ре ше та ре во не до вољ но по зна ва ње цр-
но Гор ске ди Ја ле кат ске сли ке. Иако је био зна-
ча јан ди ја лек то лог ко ји је „до ста успје шно од ре-
дио по ло жај на ших ди ја ле ка та, про у ча ва ју ћи их 

ду блет них ре ше ња ер/јер и ере/је ре28 или при 
бе ле же њу ди ја ле кат ског /н/ ме сто /њ/,29 али је 
на по ре до са по хва ла ма из нео и не ке за мер ке, 
ве за не за гра фе мат ски ста тус ин тер во кал ског 
/ј/30 или ду гог /-и/.31

2.3. утвр ђи ва ње аутор ства и хро но ло Ги Је. 
По зна то је да аутор ство мно гих срп ских књи жев-
них тек сто ва из XIX ве ка спор но, и то не ва жи 
са мо за оне ко ји су по тен ци јал но Ње го ше ви. Сви 
при ре ђи ва чи Ње го ше вих де ла мо ра ли су ре ша-
ва ти и про блем аутор ства не пот пи са них пе са ма. 
Та ко пе сму „Црм ни ча ни“ Ре ше тар ни је сма трао 
Ње го ше вом, али је Ву шо вић ка сни је ипак увр стио 
у Ње го шев опус, исто вре ме но ис по ља ва ју ћи не-
сла га ње са Ре ше та ром и у слу ча ју аутор ства пе-
са ма из Огле да ла.32 С дру ге стра не, Ву шо вић да је 
за пра во Ре ше та ру што је пе сму „Мр ђен Зло срет-
ни ко вић“ (тј. „Мр ђен Не срет ни ко вић“) тре ти рао 
као Ње го ше ву, као што је сма трао ис прав ним и 
Ре ше та ров суд да пе сма „Ве чер ња мо ли тва“ ни је 
Ње го ше ва, ни ти пе сме из Гр ли це.33

2.4. реч ник уз из да ње Гор скоГ ви Јен ца. При 
са ста вља њу реч ни ка уз Гор ски ви је нац, Ре ше-
тар је при ме нио ди фе рен ци јал ни кри те ри јум при 
се лек ци ји лек се ма. Као па ра ме тар по зна то сти 
лек се ма ода бра на је, оче ки ва но, по твр ђе ност у 
Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку, без пре ци зи ра ња о 
ко јем се из да њу ра ди:

„У овај сам рјеч ник узео све ри је чи ко јих не-
ма у Ву ко ву рјеч ни ку, а и мно ге што их у ње му 
има за ко је ми шљах да су ма ње по зна те у при-
мор ју, гдје је зич ко бла го ни је та ко бо га то као у 
уну тра шњим кра је ви ма. Узех пак у рјеч ник и 
све оне ри је чи ко је су про ту ма че не у беч ком из-
да њу од г. 1876 и у из да њу бра ће Јо ва но ви ћа, јер 
се по то ме ви ди да су оне опет сла бо по зна те у 
уну тра шњим кра је ви ма. – Звје зди ца * сто ји уза 
сва ку ри јеч ко је не ма у Ву ка, а из Ву ко ва и ака-
де миј ско га рјеч ни ка пре нио сам без про мје не 
ту ма че ње мно гим ри је чи ма“.34 

3. ре цеп ци Ја ре ше та ро вих ко мен та ра. Ко-
мен та ре трај ном ка те го ри јом ни је сма трао ни 
сам Ре ше тар. Ме њао је су шти ну сво јих ко мен-
та ра и сво ја гра ма тич ка об ја шње ња Ње го ше вих 
сти хо ва од из да ња до из да ња,35 бес ком про ми сно 
тра га ју ћи за на уч ном исти ном и ну де ћи мо дел 
по ко јем се ис тра жи вач мо же од ре ћи соп стве ног 
су да ко ји сма тра за ста ре лим и по гре шним. Ни је 
се ли био да са слу ша и усво ји уте ме ље не кри ти ке, 
па је та ко имао и „мно го ре спек та пре ма при-
мед ба ма ко је је на ње го ва ту ма че ња чи нио Љ. 
Сто ја но вић“,36 али ни је усво јио све на по ме не сво-
га пр вог кри ти ча ра. Мно ги по зни ји ту ма чи Гор
ског ви јен ца, до дај мо, опре де ли ли су се ка сни је 

28 А. Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 83.
29 Исто, 95–96.
30 Исто, 87–88.
31 Исто, 89–91.
32 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 234, 251.
33 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 245, 257–259.
34 М. Ре ше тар, Гор ски ви је нац вла ди ке цр но гор ског Пе

тра Пе тро ви ћа Ње го ша, 145.
35 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 56; А. Мла де но вић, Књи га 

о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 243–244.
36 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 78.
37 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 78.
38 Исто, 120.
39 Исто, 97.
40 Исто, 113.
41 Исто, 17, 61, 69, 85, 109, 127, 150.
42 Исто, 184.
43 Исто, 10.
44 Р. Ма ро је вић, нав. де ло, 174.
45 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 66.
46 Исто, 24.
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(ме сто бља сни те) а не б’је сни те (тј. би је сни те) 
ка ко је у Д. [...] При зна јем и да ни сам по го дио 
што сам у 8,1111 окре нуо тек на те“.55 Ме ђу-
тим, ка ко је ла ко при хва тао при мед бе та мо где 
би уви део да ни је у пра ву, та ко је бес ком про ми-
сно оста јао при сво ме су ду сва ки пут ка да би 
осе тио да су лин гви стич ки ар гу мен ти на ње го-
вој стра ни, без об зи ра на ве ли чи ну опо нен то вог 
ауто ри те та.

4. ре ше та ро ве Гра ма тич ке, лек си ко ло шке 
и лин Гво сти ли стич ке ана ли зе. При из но ше њу 
гра ма тич ких су до ва о Ње го ше вом је зи ку Ре-
ше тар је у ана ли зу не рет ко укљу чи вао не са мо 
срп ски већ и ши ри сло вен ски кон текст, ко ји му 
је по ја ча вао сна гу ар гу мен та ци је, као у слу ча ју 
де ри ва то ло шке ана ли зе по је ди них сло же ни ца: 
„На про тив ми слим да тре ба пре сто ла др же ће 2, 
161 ми је ња ти на пре сто ло др же ће, јер Вла ди ка 
во ли та ке са ста вље не при дје ве а уви јек се др жи 
чвр сто га пра ви ла да се од пр ве ри је чи узи мље 
осно ва на о – та ких сло же ни ца са а у сре ди ни 
(што би тре ба ло да бу де ге ни тив синг.) у сла вен-
ским је зи ци ма уоп ће не ма“.56 

Из да на шње пер спек ти ве Ре ше та ро ва са же та 
лин гви стич ка за па жа ња у пред го во ру Гор ског 
ви јен ца57 мо гу де ло ва ти шту ро и не до вољ но раз-
ра ђе но, али ва ља узе ти у об зир ауто ро ву на ме ру 
да у нај кра ћим цр та ма, син те тич ки, пред ста ви 
кључ не цр те Ње го ше вог је зи ка. Из тог раз ло га 
Ре ше тар је кре нуо у кон тра сти ра ње Ње го ше вог 
пе снич ког из ра за са стан дард ним срп ским је зи-
ком, тј. у ис ти ца ње оно га „што осо би то уда ра у 
очи“58 и углав ном се то га прав ца и др жао. Ова 
од сту па ња у Ре ше та ре вом опи су све де на су по 
по ре клу у две гру пе: а) ди ја лек ти зме, ко ји ма је 
по све ће но не у по ре ди во ви ше па жње и про сто-
ра; б) књи шке ар ха и зме, тј. ру си зме и цр кве но-
сло ве ни зме, ме ђу ко ји ма у опи су и при ме ри ма 
ука зу је на све ти по ве – фо нет ске, мор фо ло шке 
(об лич ке), лек сич ке и твор бе не. 

у син хро ни ји и ди ја хро ни ји“,47 Ре ше тар ни је до 
тан чи на по зна вао све цр но гор ске го во ре, као што 
је та ко по зна вао, на при мер, ду бро вач ки го вор. 
То је усло ви ло и од ре ђе не гре шке у ту ма че њу 
Ње го ше вог је зи ка, нпр. у Гор ском ви јен цу: „Ре-
ше тар по гре шно ми сли да ов де ма рач зна чи што 
и ме сец март. Исти на је да Вук у Реч ни ку ве ли 
да у Дал ма ци ји ма рач зна чи што и март, али у 
Цр ној Го ри (па та ко и у ‘Гор ском ви јен цу’) ма рач 
је са мо пр ви дан мар та ме се ца“.48 Ву шо ви ће ву 
ис прав ку Ре ше та ре вог ту ма че ња при хва тио је 
ка сни је и Сте ва но вић.49 

Не до вољ но по зна ва ње ло кал них го во ра нај-
ви дљи ви је је у Ре ше та ре вом ло шем де тек то ва њу 
фра зе о ло ги за ма и уста ље них из ра за ко је је Ву-
шо вић пре ци зно из дво јио и про ко мен та ри сао, 
а по том за кљу чио: „Све на ве де не при мед бе на 
ко мен тар г. Ре ше та ра, а ве ро ват но би их се и још 
на шло, ве ћи ном, не сум њи во до ла зе са мо због не-
до вољ ног по зна ва ња ло кал них из ра за и осо би-
на цр но гор ских го во ра“.50 Сла га ње са по је ди ним 
Ву шо ви ће вим ис прав ка ма зна че ња фра зе о ло-
ги за ма и дру гих уста ље них из ра за, на при мер 
фра зе о ло ги зма под ма ра мом, ис ка зао је Сте-
ва но вић, до да ју ћи и но ве при ме ре Ре ше та ро вих 
огре ше ња, на при мер при ту ма че њу из ра за Бог 
ти брат ска51 или при ту ма че њу сле де ћих при-
ме ра: „Из ра зи с гла ве по ги ну ти и на гла ву по ги
ну ти, ко је оба на ла зи мо у Гор ском ви јен цу, не 
зна че исто, већ је пр ви из раз – јед на ле па ме та-
фо ра до ма ћег по ре кла, а дру го је пра ви ру си зам. 
И Ре ше тар је сва ка ко по ме шао та два из ра за кад 
у сти ху: да чуд но ли с гла ве по ги бо смо! (1967) 
ту ма чи као – ‘про па до смо са свим’“.52 Ис прав ном 
Ре ше та ре вом ту ма че њу зна че ња ру ског из ра за 
по ги ну ти на гла ву (‘пот пу но, са свим из ги ну ти’) 
Сте ва но вић се у ис тој мо но гра фи ји вра тио још 
је дан пут, ис пра вља ју ћи опет ома шку при утвр-
ђи ва њу пра вог зна че ња ло кал ног из ра за по ги
ну ти с гла ве, а то је ‘из гу би ти пр ва ка, јед ног од 
нај глав ни јих из ме ђу нас’.53

С дру ге стра не, Сте ва но вић по не где са мо до-
пу ња ва Ре ше та ро ва об ја шње ња зна че ња из ра за: 
„М. Ре ше тар је осе тио да из раз не ва ља се ка да 
је на ње га на и шао у сти ху: Не ва ља се би ти ку ка-
ви ца (185) – тре ба об ја сни ти, па је, са свим тач но, 
ре као: не сми је се. Али, ми слим, ни је до вољ но 
са мо то ли ко ре ћи, не го тре ба пот пу ни је ка за ти 
да не ва ља се зна чи: не сми је се, ни је до пу ште но, 
тј. ни је ред, ни је у оби ча ју“.54 

Не по ка зу ју ћи ни ма ло су је те и по вре ђе но-
сти, у че му се на ро чи то огле да на уч на ве ли чи на, 
Ре ше тар је отво ре но при зна вао сво је гре шке и 
ис прав ност Ву шо ви ће вих ис прав ки: „Тач но је и 
што В-ћ го во ри да у 10,7 тре ба чи та ти бја сни те 

47 Д. Ћу пић, нав. де ло, 86.
48 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 219.
49 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 102–103.
50 Д. Ву шо вић, нав. де ло, 224.
51 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 74, 122.
52 Исто, 176.
53 Исто, 199.
54 Исто, 62.
55 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 229.
56 Исто, 223.
57 М. Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње

го ша, LIV–LVI.
58 Исто, LV.
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спо ми ње сва ко ја ка ми то ло шка име на, да му пје-
сма бу де ‘ви шег сти ла’“.62

Док са јед не стра не утвр ђу је ути цај кла си ци-
зма (пр вен стве но по е зи је Лу ки ја на Му шиц ког, 
али и Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је) на Ње го-
шев пе снич ки је зик, Ре ше тар на по ре до де тек ту је 
и ро ман ти чар ске им пул се, ко ји му кроз је зик на-
род не по е зи је сти жу од Ву ка Ка ра џи ћа и („опет“) 
Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је: „Осим то га је и 
Вук (опет уз Си ма), ка ко ће мо ви дје ти, на ње га 
уто ли ко ути цао што је ску пљао и на род не пје сме 
и пје вао пје сме на на чин на род них пје са ма“.63 

Ко нач но, још јед но Ре ше та ре во сти ли стич ко 
за па жа ње за слу жу је по се бан ко мен тар, и то оно 
где кон ста ту је Ње го шев је зик спе ци фич ног је зич-
ко-стил ског „скри ва ња“, тј. се ман тич ког за там-
њи ва ња са др жа ја ко ји од у да ра ју од оче ки ва ног 
хри шћан ског на у ка:

„А ако је гдје и ње га те шко ра зу мје ти, то је 
го то во са мо он дје гдје ис ка зу је ми сли што се не 
сла жу до бро с на у ком хри шћан ске цр кве, те се 
упра во не би смје ле чу ти од пра во слав но га вла-
ди ке, па их је за то не ка ко и скри вао“.64 

5. ње Го ше ви сла ве ни зми у ре ше та ро вим 
ана ли за ма. Не чу ди што се М. Ре ше тар ско ро 
и не спо ми ње у мо но гра фи ји Све то за ра Сти јо-
ви ћа о лек сич ком сло ју сла ве ни за ма у Ње го-
ше вом је зи ку.65 На и ме, Ре ше та ра по ре кло, фре-
квен ци ја и функ ци ја сла ве ни за ма у Ње го ше вим 
де ли ма ни су на уч но пре ви ше при вла чи ли. Ви ди 
се то и из пред го во ра ње го вом ка нон ском из да-
њу Гор ског ви јен ца, у ко јем све сла ве ни зме, без 
пре ви ше лин гви стич ког уду бљи ва ња, тре ти ра 
као ру ско сло ве ни зме, ак ти ви ра не под ути ца јем 
Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је: „Ути цај Ми лу ти-
но ви ћев ви ди се на по кон и у спо ља шњем об ли ку 
вла ди чи не по е зи је, јер се је за њим вла ди ка при је 
све га по вео у то ме што је пи сао на род ним је зи-
ком, али опет узи мао гдје ко ју ‘звуч ни ју’ ри јеч из 
ру ског цр кве ног је зи ка“.66 Ис ти ца ње ис кљу чи во 
Ми лу ти но ви ће вог по е тич ког ути ца ја као ва лид не 
мо ти ва ци је за Ње го ше ву упо тре бу сла ве ни за ма у 
по ет ским тек сто ви ма са свим си гур но ни је по све 

Ни су за не мар љи ва ни Ре ше та ро ва сти ли-
стич ка за па жа ња. Он же ли да и се лек ци ју лек-
си ке са гле да у кон тек сту Ње го ше ве по е ти ке и 
по е тич ких ути ца ја. Та ко ви со ку фре квен ци ју 
ан тич ких они ма ту ма чи као од сјај кла си ци зма, 
и у ње му пре по зна је – по ма ло из не на ђу ју ће 
– ди рект ни ути цај књи жев ног учи те ља, пред-
ро ман ти ча ра Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је: 
„Али се у то ме по гле ду нај ја сни је ви ди ути цај 
Ми лу ти но ви ћев у то ме што је и вла ди ка на жа-
лост вр ло че сто у сво јим пје сма ма спо ми њао 
сва ко ја ка бо жан ска и мит ска би ћа из ста ре грч-
ке и рим ске ми то ло ги је“.59 Ова кав суд, на рав но, 
ни је мо гу ће до ка за ти, бу ду ћи да је сва срп ска 
кла си ци стич ка по е зи ја вр ве ла од гр чих и ла тин-
ских име на, али ни од ба ци ти, на ро чи то ка да се 
узме у об зир да је ди рект ни ути цај учи те ља на 
уче ни ка ге не рал но до ста ло ги чан. 

Са гле да ва ју ћи Ње го шев по ет ски из раз у 
кон тек сту Са рај ли ји ног, Ре ше тар се освр ће – 
са свим у ду ху та да шње вла да ју ће срп ске нор ма-
тив не сти ли сти ке – и на (пред)ро ман ти чар ско 
сло бод ни је од но ше ње пре ма фо нет ском скло пу 
ре чи због вер си фи ка циј ских сте га и на (пред)
ро ман ти чар ско лек си ко твор ство, без има ло 
сим па ти ја за сме ле пе снич ке екс пе ри мен те у 
срп ском је зи ку: „Сре ћом ни је се вла ди ка по во-
дио и за оном за мр ше ном а че сто не ра зу мљи-
вом дик ци јом Си мо вом, па ни је го то во ни ка да 
због сти ха са ка тио на род не ри је чи или ко вао 
сва ко ја ке но ве, као што је то та ко че сто ра дио 
Ми лу ти но вић“.60 

Из по зи ци је ву ков ца, Ре ше тар не по ка зу је 
сим па ти је ни за кла си ци стич ки сла ве но срп ски је-
зик у по е зи ји Лу ки ја на Му шиц ког. У Му шиц ком 
пре по зна је Ње го шев узор за твор бу спе ци фич них 
при дев ских сло же ни ца, за срп ски на род ни је зик 
не ти пич них нео ло ги за ма: 

„Од Му шиц ко га је пак на у чио да пје ва оде 
(прем да ни је знао да им по го ди спо ља шњи об-
лик, јер ни је знао ста ре кла сич не ме три ке), па 
је од ње га узео (иако се ина че у по гле ду је зи ка, 
на сре ћу, ни је за њим по во дио) ко ва ње те шких 
са ста вље них при дје ва нпр. ко ла бр зо теч на, сла
во но сна вој ска, кр во вид но тру пје, кри во суд на 
Ве не ци ја итд.“61 

Од но су „ни жег“ и „ви шег“ сти ла, тј. од но су 
фол клор ног („на род ног“) и књи шког (сла ве но-
срп ског) је зи ка у Ње го ше вом пе снич ком из ра зу 
Ре ше тар се вра ћа још јед ном, пре по зна ју ћи кла-
си ци зам и у ме тру и у лек си ци, по ма ло по јед но-
ста вљу ју ћи и ба на ли зу ју ћи по ет ску функ ци ју 
ан тич ких име на и њи хо ве сим бо ли ке: „Сво бо
ди ја да ни је ис пје ва на на на чин пра вих на род них 
пје са ма: у осмер ци ма је, а вла ди ка че сто у њој 

59 Исто, XXV–XXVI.
60 Исто, XXVI.
61 Исто, XXVIII.
62 Исто, XXVIII.
63 Исто, XXVIII.
64 Исто, XXVI.
65 Све то зар Сти јо вић, Сла ве ни зми у Ње го ше вим пе

снич ким де ли ма, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, Из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 1992.

66 М. Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша, XXV.
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ва и сти ну мје сто ус кр сну ти, уисти ну. Ина че 
је у Гор ском Ви јен цу је зик вр ло ли јеп те нас сво-
јом чи сто на род ном сли ко ви том дик ци јом го то-
во исто та ко оп ча ра ва ко ли ко сво јом кра сном 
са др жи ном“.69 

На ве де ни ду жи ци тат за слу жу је ви ше ко-
мен та ра. Пр во, ви дљи во је да се Ре ше тар не 
же ли уду би ти у по ре кло сла ве ни за ма. Све сно 
про пу шта при ли ку да кон ста ту је да је у ру ско-
сло вен ској име ни ци вос кре се ње Ње гош из вр шио 
твор бе но по ср бља ва ње, за ме њу ју ћи цр кве но сло-
вен ски су фикс на род ним. У исти ранг ста вља 
лек си ку из ру ске и срп ске ре дак ци је ста ро сло-
вен ског је зи ка. На осно ву Ре ше та ро вих фор му-
ла ци ја са мо се на слу ћу је да су об ли ци све штен, 
осве шта ти, вас кр сну ти или ва и сти ну у Ње-
го ше во вре ме, баш као и да нас, би ли прак тич но 
стил ски не мар ки ра ни у на род ном је зи ку. Све то 
го во ри нам да је М. Ре ше тар у сла ве ни зми ма ви-
део лек сич ки слој ни же стил ске вред но сти, што 
је да нас по све нео др жи во.

На сли чан на чин Ре ше тар је пи сао и о Ње-
го ше вом из бо ру ор то гра фи је: „Без сум ње га је 
углед учи те љев и утвр дио да се до кра ја жи во та 
др жи ‘сла ве но серб ске’ ор то гра фи је (за то му ни је 
би ло пра во ка да је ње гов Шће пан Ма ли г. 1850 
из дан Ву ко вом ор то гра фи јом)“.70 Тач ну ис прав ку 
овог Ре ше та ре вог по да тка дао је А. Мла де но вић, 
ис ти чу ћи да се „Ње гош од та да шњег тра ди ци о-
нал ног пи са ња до брим де лом одво јио, бар кад је 
пи сао ГВ, на ро чи то у ве зи са усва ја њем Ву ко вог 
прин ци па обе ле жа ва ња гла со ва ћ, ђ, џ“.71 

Са мо из у зет но је Ре ше тар ко мен та ри сао ту-
ђе трет ма не сла ве ни за ма у Ње го ше вом де лу, на 
при мер Ву шо ви ћев: „На про тив, за треск П 9, 
80 В-ћ има пра во; то је ру ска ри еч с ру ским за-
вр шет ком, а ни је срп ска – срп ски би би ло три
је сак, ка ко је сла гар у Л 5, 198 ‘по пра вио’ мо је 
тр’јеск, С исто га раз ло га би ће бо ље оста ви ти 
без про мје не и ру ски об лик блеск С 8, 1032, ка-
ко га је оста вио В-ћ; а та ко је ру ска ри јеч и вред 
(ште та)“.72 О Не на до ви ће вом трет ма ну Ње го-
ше вих сла ве ни за ма М. Ре ше тар је за пи сао сле-
де ће: „Ја у Ње го ше во жер тва ни сам ни ка да 
ди рао, а и Н има ина че уви јек сво бо да, осим 
Сло бо ди ја да у нат пи су“.73 

ис црп но, а са мим тим ни по све тач но. Баш као 
што је Ње го ше ву цр кве ну ти ту лу вла ди ке ис-
ти цао као пре суд ну за од ре ђе на све сна стил ска 
за там ње ња, о че му смо упра во го во ри ли, мо рао 
је Ре ше тар тај ван је зич ки фак тор ауто ро ве лич-
но сти – ње ног обра зо ва ња, лек ти ре, жи вот но га 
пу та и све у куп них на зо ра – узе ти у об зир и при 
ана ли зи по ре кла по ет ске лек си ке Ње го ше ве. 
У тра га њу за мо ти ва ци јом, као под јед на ко би тан 
фак тор мо рао је Ре ше тар на гла си ти и те ма ти ку 
и фи ло зоф ску при ро ду де ла, ко ји ма је стил ска 
уз ви ше ност сла ве ни за ма би ла нај а де кват ни ја, 
нај при род ни ја. Ов де Ре ше тар као да ни је уви део 
да су сла ве ни зми Ње го шу омо гу ћа ва ли стил ске 
ни јан се ко јих ни је би ло у на род ној лек си ци. На 
при мер, исте го ди не ка да и Ње гош пи ше Гор ски 
ви је нац, дру ги срп ски пе сник, Јо ван Су бо тић, 
пи ше Срб ску грам ма ти ку, у ко јој на гла ша ва: 
„Јер са свим је дру го, кад се ка же: н а ј  у  ч е  н и и 
м у ж, а дру го је у ч е  њ е ј  ш и  м у ж; дру го је 
н а ј  с л а в  н и  ј и  с п и  с а  т е љ, а опет дру го 
с л а в  њ е ј  ш и  с п и  с а  т е љ“.67 

На по тен ци јал не ути ца је лек ти ре при Ње го-
ше вом усва ја њу сла ве ни за ма Ре ше тар је по сред-
но ука зао не што ка сни је у тек сту: „Од срп ских 
књи жев ни ка по зна вао је без сум ње све што је 
бо ље би ло за ње го ва вре ме на, али опет са мо за 
Ми лу ти но ви ћа и Му шиц ко га мо же се ка за ти да 
су ути ца ли на ње гов пе снич ки рад“.68 

Опет у ду ху ву ко ва ца, Ре ше тар још је дан пут 
пи ше у не га тив ном кон тек сту о сла ве ни зми ма 
у Ње го ше вом пе снич ком де лу, ис ти чу ћи да они 
мо гу да „сме та ју“ (до ду ше, са мо оно ме ко ни је 
вешт у ру ско сло вен ском), а као кон траст њи ма 
ну ди се „на род на сли ко ви та дик ци ја“:

„Али го то во ви ше не го ли осо би не цр но гор-
ско га је зи ка оно му ко ји ни је вјешт сла вен ско му 
цр кве но му је зи ку сме та ју мно ге ри је чи и мно ги 
об ли ци ко је је вла ди ка узео не што из цр кве но-
га а не што из ру ско га је зи ка, при че му је и оне 
пр ве узи мао по нај ви ше пре ма ру ском из го во ру. 
Што су ри је чи, то је та ко ђе про ту ма че но у рјеч-
ни ку, а ов дје ће се са мо за би ље жи ти не ки ру ски 
цр кве ни об ли ци: исто ри че ско (исто рич ко), со
чи ни тељ (са чи ни тељ), тра ги че ски (тра гич ки), 
жер тва (жр тва) и жер тве ник, член (члан), 
чест (част) и че стан, вос кре сну ти (ус кр сну-
ти) и вос кре се ње, со став (са став), љу бов (љу-
бав), рас пја ти је (рас пе ће), по мја ну ти (по ме-
ну ти), пре стол (при је сто), сво бо да (сло бо да); 
амо иде и што се кат ка да пи ше -ни је мје сто -ње, 
нпр. зна ме ни је, по зна ни је ит.д. мје сто зна ме
ње, по зна ње ит.д.; амо се на по кон мо же узе ти и 
оп шти, све штен, осве шта ти, обе шта ти мје-
сто оп ћи, осве ћен, обе ћа ти, па и вас кр сну ти, 

67 Јо ван Су бо тић, Срб ска грам ма ти ка, 1847, стр. 158, 
§ 114 [ру ко пис].

68 М. Ре ше тар, Жи вот и рад Пе тра Пе тро ви ћа Ње
го ша, XXVII.

69 Исто, LVI.
70 Исто, XXV.
71 А. Мла де но вић, Књи га о Ње го шу: сту ди је и члан ци, 94.
72 М. Ре ше тар, Но во из да ње свих Ње го ше вих дје ла, 220.
73 Исто, 228.
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та ро ве ми сли о Ње го шу има ли су сва по то ња 
са зна ња до ко јих је фи ло ло ги ја до шла, као и 
дру ге срод не на уч не ди сци пли не (исто ри ја, ан-
тро по ло ги ја, со ци о ло ги ја и сл.). Мно ге од из не-
се них при мед би не сум њи во су на ме сту, а не ке 
од њих отво ре но је при зна вао и Ре ше тар. Без 
об зи ра на њи хов број и сна гу ар гу ме на та, не-
ће се ути ша ти „Ре ше та рев, за слу же но сте че ни, 
глас ис так ну тог ње го шо ло га и пр вог зна чај ног 
ко мен та то ра Гор ског ви јен ца“.74 За слу жио је то 
бу ду ћи да „оста ла су на сна зи мно га пр во бит на 
Ре ше та ре ва ре ше ња, ко ја је он у сво ме пр вом 
ко мен та ру дао“.75 И не са мо у ко мен та ри ма, до-
дај мо на са мо ме кра ју, већ и у при ре ђи вач ким 
тј. тек сто ло шким по ступ ци ма у мно го број ним 
из да њи ма ко ја су до при не ла – што ни ка ко не 
сме мо за бо ра ви ти – да и Пе тар Пе тро вић Ње-
гош у исто ри ји срп ске књи жев но сти и кул ту ре 
до би је за слу же но ви со ко ме сто.

6. за кљу чак. У ово ме ра ду по ку ша ли смо 
скре ну ти па жњу на не ке ма ње ко мен та ри са не 
аспек те Ре ше та ре вог при ре ђи ва ња и ту ма че ња 
Ње го ше вих де ла и је зи ка и сти ла у њи ма. Ис-
црп на исто ри ја ре цеп ци је Ре ше та ро вих ко мен-
та ра Ње го ше вог је зи ка, ко ја би оби мом да ле ко 
про би ла оче ки ва не гра ни це ова квог при ло га, 
ве ро ват но би по ка за ла да не по сто ји ни ти јед на 
ње го ва ре че ни ца, тј. ни ти јед на те о риј ско-ме то-
до ло шка по став ка, кон крет на ин тер вен ци ја у 
тек сту или ко мен тар, ко ји ка сни је ни су про ко-
мен та ри са ни у са да већ ве о ма обим ној ње го шо-
ло шкој ли те ра ту ри.

До бро је по зна та исти на не са мо у на у ци: 
нај те же је пи о ни ри ма по пут Ре ше та ра, док су 
кри ти ча ри у не у по ре ди во ла год ни јој по зи ци ји 
– има ју шта да кри ти ку ју, има ју и сва по то ња 
са зна ња, и нео гра ни че но вре ме да о све му до-
бро раз ми сле. И ту ма чи и вред но ва те љи Ре ше-

74 М. Сте ва но вић, нав. де ло, 44.
75 Исто, 10.


